
PLANO DE TRABALHO DO GRUPO DE TRABALHO DA ATENÇÃO BÁSICA (GT-AB) 

 

Este documento pretende apresentar e sistematizar as Metas e Objetivos do Grupo de 

Trabalho da Atenção Básica (GT-AB), bem como ações necessárias para atingi-los. O plano 

será revisto e se necessário atualizado a cada 6 meses. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo 1: Desenvolver ações de apoio, monitoramento e avaliação em relação ao 

PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade) 

Meta/ 

Objetivo 

   

Ações 

   

Responsáveis 

Garantir espaço para 

discussão do PMAQ 

entre os diversos atores 

envolvidos   

A pauta PMAQ foi incluída 

como pauta permanente 

dentro no GT AB 

 

Integrantes GT-AB 

Garantir a participação 

no GT AB dos diversos 

atores envolvidos com o 

PMAQ no Estado: MS, 

Estado, Municípios 

(COSEMS), 

Universidades, CES (?)

  

Manter os diversos atores 

informados sobre datas e 

pautas do GT AB, 

disparando convite. 

 

Informar datas GT AB para 

apoiador do MS para tentar 

garantir sua presença neste 

espaço 

 

CEAB 

 

 

 

 

CEAB 

Estimular e promover o 

intercâmbio de 

experiências entre os 

diversos municípios 

Identificar, contatar e 

articular com os atores 

envolvidos participação no 

GT AB; 

 

A cada 2 meses convidar 

um município para trazer 

sua experiência no GT AB 

 

CRS estimularem encontros 

nas regiões com os 

municípios 

CRS/CEAB/ 

COSEMS 

Contribuir no processo  

de qualificação da 

avaliação externa a que 

serão submetidas às 

1. Identificar principais 

dificuldades dos 

municípios no 

processo de 

1. COSEMS e 

CRS; 

 

 



equipes participantes do 

PMAQ (preparação dos 

municípios) 

   

avaliação externa do 

PMAQ e assim, 

escrever documento 

orientador. 

 

2. Criar metodologia de 

oficinas a serem 

desenvolvidas nas 

CRS para apoio aos 

municípios. 

 

3. Participação do 

COSEMS e SES 

(DAS e CRS) no 

treinamento dos 

coletadores nas 

duas Universidades 

 

4. A partir do material 

dos instrumentos 

para avaliação 

externa existentes, 

centralizando nas 

regiões que tiveram 

notas mais baixas, 

realizar momentos 

com os municípios 

para auxiliá-los 

nesta 

instrumentalização 

para av. externa  

 

5. Fazer levantamento 

dos municípios 

participantes do 2º 

ciclo em relação aos 

padrões essenciais 

(para os que não 

tiverem possam ir 

atrás de conseguir) 

 

 

 

 

 

 

2. GT AB - 

criação 

compartilha

da. 

Sistematiza

ção da 

discussão 

a ser 

enviada 

pela CEAB. 

 

3. GT AB - 

Ver agenda 

do 

treinament

o 

 

 

 

4. CRS + 

CEAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CEAB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

Implantar processo de 

monitoramento e 

avaliação para 

acompanhamento e 

divulgação dos 

resultados do PMAQ-

AB no estado 

   

1. Disponibilização de 

logins para acesso 

aos resultados do 

PMAQ para todas as 

regionais; 

2. Boletins semestrais 

da Coordenação 

Estadual da Atenção 

Básica (que o 

próximo seja  

referente ao PMAQ) 

3. Apoio técnico ao 

desenvolvimento do 

BI (sistema de 

informação 

estadual); 

1,2,3. CEAB 

    

Ofertar ações de 

Educação Permanente 

   

1. Divulgação dos 

cursos e 

capacitações 

disponíveis; 

2. Apoio às 

Videoconferências 

desenvolvidas com o 

Apoiador do MS 

3. Apoio às CRS 

conforme 

demandas.  

1,2,3. CEAB 

 

 

 

Objetivo 2: Expandir as Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal no 

Estado 

 

Meta/ 

Objetivo 

   

Ações 

   

Responsáveis 

Discutir propostas 

sobre o 

cofinanciamento 

Apresentar a nova 

proposta do PIES para 

ser discutida no GT-

CEAB 



estadual da Atenção 

Básica 

AB; 

Documento para 

sensibilização  de 

novos gestores em 

relação ao 

credenciamento de 

novas equipes e 

implantação das 

equipes já 

credenciadas  

1. Identificar 

pontos críticos 

a serem 

explicados em 

documento; 

2. Iniciar a 

sistematização 

para 

disponibilizaçã

o para 

construção 

coletiva, 

disponibilizada 

no “Google 

Docs”; 

1. COSEMS e 

CRS; 

2. CEAB 

Desenvolver 

estratégias para 

manutenção e 

expansão do Programa 

Mais Médicos 

1. Ofício com 

sistematização 

de nós críticos 

e solicitações 

ao MS; 

2. Desenvolver 

método, 

validado pelo 

DAB, para 

manutenção de 

PAB Variável 

aos municípios 

que tiverem 

recurso cortado 

em decorrência 

da ausência do 

Provimento do 

Profissional do 

Programa. 

1. GT-AB 

2. CEAB 

Equipes credenciadas 

e não implantadas  

  

 

 

 

 

 



Objetivo 3: Qualificação da APS 

 

Meta/ 

Objetivo   

Ações 

   

Responsáveis 

Apresentar e discutir 

Projeto Prioritário: 

Planificação da Saúde 

1. Apresentar 

avaliação do Piloto 

na 4ª CRS.  

2. Apresentar POPs e 

protocolos que 

estão sendo 

desenvolvidos a 

partir do Projeto 

(por ex.: Pré-natal, 

POP de vacinação) 

e ferramentas para 

mapeamento das 

situações dos 

processos de 

trabalho 

(FormSUS)  

1. CEAB; 

2. CEAB 

Trabalhar com a 

promoção da equidade 

para populações 

específicas visando o 

acesso, o acolhimento 

e a atenção à saúde 

nos dispositivos da AB  

1. Inclusão de 

discussões acerca 

da promoção da 

equidade nos 

materiais das 

oficinas de 

planificação da 

APS. 

2. Fortalecimento da 

articulação entre 

as coordenações 

regionais da AB 

com as referências 

regionais para as 

políticas de 

promoção da 

equidade em 

saúde (garantir um 

espaço de fala em 

momento com os 

Coord. Reg. das 

CRS) 

3. Inclusão de pautas 

das políticas de 

promoção da 

 



equidade e suas 

especificidades 

nos processos de 

formação e de 

educação 

permanente 

desenvolvidos 

junto às equipes de 

AB do Estado. 

Garantir espaço para a 
discussão dos 
princípios e diretrizes 
nacionais para a 
gestão do trabalho no 
âmbito do SUS, 
especialmente na 
tentativa de minimizar 
a precariedade dos 
vínculos de trabalho e 
buscar garantir a 
permanência dos 
profissionais na 
Atenção Básica. 

1. Inclusão da 

pauta no GT AB no 

ano de 2017. 

2. Disponibilização 

de material para 

leitura sobre o 

assunto aos 

gestores 

municipais e 

posterior 

discussão. 

DAS/CEAB 

Garantir espaço dos 

temas transversais 

com foco na AB 

1. Pautar os Grupos 

de Trabalho (GT) e 

Grupos 

Condutores (GC) 

do DAS para 

apresentarem o 

que vem 

desenvolvendo no 

GT AB e de que 

forma podem estar 

se inserindo neste 

espaço (GT da 

Violência, GT da 

Sífilis, GC das 

Crônicas) 

GT AB 

 

 


